
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 23 stycznia 2012 r. 

w sprawie sprawozdania finansowego o źródłach pozyskania funduszy oraz 

poniesionych wydatkach na cele wyborcze Komitetu Wyborczego Stowarzyszenie 

Akcja Wspierania Aktywności w wyborach do organów samorządu terytorialnego, 

przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. 

Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie art. 84a ust. 1 pkt 3 lit. a oraz d ustawy 

z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików 

województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 172) 

postanawia 

odrzucić sprawozdanie finansowe Komitetu Wyborczego Stowarzyszenie Akcja 

Wspierania Aktywności o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych 

komitetu wyborczego, uczestniczącego w wyborach w wyborach do rad gmin, rad 

powiatów i sejmików województw, przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r., 

z powodu naruszenia art. 83 ust. 2 pkt 2 i art. 83d ust. 3 Ordynacji wyborczej do rad 

gmin, rad powiatów i sejmików województw. 

Uzasadnienie 

Komitet Wyborczy Stowarzyszenie Akcja Wspierania Aktywności 

przedłożył Państwowej Komisji Wyborczej sprawozdanie finansowe o źródłach 

pozyskania funduszy oraz poniesionych wydatkach w wyborach do organów 

samorządu terytorialnego z uchybieniem terminu określonego w art. 84 ust. 2 

Ordynacji wyborczej. Komitet złożył sprawozdanie w dniu 8 marca 2011 r., podczas 

gdy termin na złożenie sprawozdania finansowego tego Komitetu upłynął w dniu 

21 lutego 2011 r. Powyższe uchybienie, w świetle art. 84a Ordynacji wyborczej, 

nie stanowi przesłanki do odrzucenia sprawozdania. 

Żaden z uprawnionych podmiotów, określonych w art. 84b Ordynacji 

wyborczej nie zgłosił zastrzeżeń do sprawozdania. 

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie przedłożonych dokumentów 

stwierdziła, co następuje. 

W sprawozdaniu Komitet Wyborczy Stowarzyszenie Akcja Wspierania 

Aktywności wykazał, iż uzyskał przychody w kwocie 9 950,00 zł pochodzące z jednej 
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wpłaty dokonanej przez osobę fizyczną w dniu 03.12.2010 r. na rachunek bankowy 

Komitetu o nr 98 1440 1039 0000 0000 1247 1653 otwarty w dniu 01.12.2010 r. 

w Nordea Bank Polska S.A. Oddział w Elblągu. 

W sprawozdaniu w części dotyczącej wydatków Komitet wykazał, 

że na cele związane z wyborami wydatkował kwotę 9 950,00 zł, którą w całości 

przeznaczył na pokrycie kosztów obsługi kampanii wyborczej. Koszty kampanii 

wyborczej nie przekroczyły limitu obliczonego na podstawie art. 83e ust. 2 i 3 

Ordynacji wyborczej oraz art. 24 ust. 5 ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, 

burmistrza i prezydenta miasta, wynoszącego 34 500,00 zł.  

Badanie sprawozdania wraz z załączonymi dokumentami wykazało szereg 

rozbieżności wymagających dodatkowych wyjaśnień Komitetu. W odpowiedzi 

na pismo Państwowej Komisji Wyborczej pełnomocnik wyborczy Komitetu złożył 

wyjaśnienia (pismo z dnia 7 grudnia 2011 r.), w których oświadczył, 

że do sprawozdania omyłkowo został załączony wyciąg z historii rachunku Agencji 

Akcja Wspierania Aktywności. Jednocześnie do wyjaśnień załączył prawidłowy 

wyciąg bankowy (za okres od 01.12.2010 r. do 31.03.2011 r.) Komitetu Wyborczego 

Stowarzyszenia Akcja Wspierania Aktywności, z którego wynika, że jedyną wpłatą 

na rachunek Komitetu była wpłata osoby fizycznej w wysokości 9 950,00 zł, dokonana 

w formie gotówkowej w dniu 03.12.2010 r., a nie w dniu 03.11.2010 r., jak błędnie 

Komitet podał w sprawozdaniu. Jedyna zaś wypłata z tego rachunku, w wysokości 

9 950,00 zł, została przekazana przelewem z dnia 28.01.2011 r. na rachunek Agencji 

Akcja Wspierania Aktywności z tytułu zapłaty za obsługę kampanii wyborczej 

(faktura z dnia 30.12.2010 r.). 

Wpłata kwoty 9 950,00 zł na rachunek bankowy Komitetu została 

dokonana w nieprawidłowej formie (gotówką), co narusza art. 83d ust. 3 Ordynacji 

wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, zgodnie z którym 

środki finansowe mogą być wpłacane na rzecz komitetu jedynie czekiem 

rozrachunkowym, przelewem lub kartą płatniczą. 

Zgodnie z art. 84a ust. 3 lit. d Ordynacji wyborczej naruszenie jej art. 83d 

ust. 3 powoduje odrzucenie sprawozdania. 

Ponadto wpłata ta została dokonana po dniu wyborów, co narusza art. 83 

ust. 2 pkt 2 Ordynacji wyborczej, według którego zabrania się pozyskiwania środków 

przez komitet po dniu wyborów. 

Zgodnie z art. 84a ust. 3 lit. a Ordynacji wyborczej, naruszenie jej art. 83 

ust. 2 pkt 2 powoduje odrzucenie sprawozdania. 

Zgodnie z art. 84d ust. 1 Ordynacji wyborczej, kwota w wysokości 

9 950,00 zł , pozyskana z naruszeniem przepisów ustawy, podlega przepadkowi 

na rzecz Skarbu Państwa. W związku z tym, że została ona przez Komitet zużyta, 
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przepadkowi podlega jej równowartość. Na podstawie art. 84d ust. 3 Ordynacji 

wyborczej, komitet wyborczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia 

o odrzuceniu jego sprawozdania, a w przypadku wniesienia skargi, o której mowa 

w art. 84a ust. 6 – w terminie 14 dni od uprawomocnienia się orzeczenia wydanego 

przez Sąd Najwyższy, może dokonać dobrowolnej wpłaty na konto urzędu 

skarbowego właściwego dla siedziby komitetu. Potwierdzenie przekazania kwoty 

9 950,00 zł należy przedstawić Państwowej Komisji Wyborczej. W przypadku 

odmowy dobrowolnej wpłaty, wszczęte zostanie postępowanie z art. 84d ust. 5 

Ordynacji wyborczej. 

W związku z powyższym Państwowa Komisja Wyborcza postanowiła, jak 

w sentencji. 

Od niniejszego postanowienia pełnomocnikowi finansowemu Komitetu 

Wyborczego Stowarzyszenie Akcja Wspierania Aktywności przysługuje prawo 

wniesienia skargi do Sądu Najwyższego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

postanowienia. 

 
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski 

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Andrzej Kisielewicz, 
Stanisław Kosmal 

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Bogusław Dauter, Andrzej Mączyński, 
Janusz Niemcewicz, Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki 

 


